MR Hof ter Weide
Datum: donderdag 28 januari 2021 van 20.00-21.00 via Teams
Aanwezig: Fleur Buitink, Denise Dekker, Mirjam Hartog, Sanne Klaren, Sanne Kerste, Gerben Bos,
Inge Poorthuis en Marleen v/d Lubbe
Afwezig met kennisgeving: 1. Welkom (in het bijzonder aan Inge als nieuw MR-lid) en kennismaken
2. Vaststellen verslag 8 december en doorlopen actielijst
De notulen zijn zonder wijzigingen vastgesteld.
3. Mededelingen vanuit de directie
- Personele zaken
Voor de instroomgroep is de bezetting compleet. Demy van der Aar, zal naast haar drie dagen in
groep 7, ook twee dagen de instroomgroep gaan draaien. Daarnaast was Mieke Westerhuis eerder al
aangenomen voor de overige drie dagen.
- Verkeersveiligheid kruising Musicallaan/Rijnkennemerlaan
Barbara is benaderd door de projectleider vanuit de gemeente. Er zal binnenkort een gesprek met
hem plaatsvinden. Mocht het agendatechnisch mogelijk zijn, sluit er ook een MR-lid bij dit gesprek
aan. We hopen dat er mogelijkheden zijn om het kruispunt aan te passen zodat het veiliger en
overzichtelijker wordt. Daarnaast zou het helpend zijn als er bijvoorbeeld paaltjes op de stoep
geplaatst worden, zodat auto’s daar niet meer stil kunnen gaan staan. Stilstaande en kerende auto’s
zorgen nu ook voor een onveilige situatie. Het aanpassen van de schooltijden, zoals eerder vermeld
in de media, is nog niet ter sprake gekomen en is wat ons betreft geen optie.
- Subsidie Corona
Er is vanwege de huidige lockdown door de regering weer een subsidie beschikbaar gesteld voor
extra ondersteuning van leerlingen. Er is binnen het team geïnventariseerd in welke vorm er
behoefte is aan ondersteuning voor de rest van dit schooljaar. Ondersteuning in de klassen zou zeer
wenselijk zijn. Er wordt momenteel gezocht naar een nieuwe collega die de rest van dit schooljaar
fulltime als leerkrachtondersteuner op Hof ter Weide kan komen werken.
- Verandering functie schoolleider
De schoolleiders van de KSU-scholen krijgen vanaf nu meer verantwoordelijkheden, onder andere op
financieel gebied. Zij bekleden vanaf nu de functie van integraal directeur. De clusterdirecteur, Jansje
Dekker, blijft aan maar zal meer naar de achtergrond verdwijnen. Deze verandering komt voort uit
de wens van de schoolleiders, dus er wordt positief tegen deze wijziging aan gekeken.
4. Consequenties Corona voor schooladvies, portfolio en speerpunten uit schoolplan
We bespreken de huidige situatie en de consequenties voor de schooladviezen en eindtoets in groep
8, het portfolio en de speerpunten die het team dit jaar heeft geformuleerd voor Hof ter Weide.
Schooladvies groep 8:
Het advies voor de leerlingen uit groep 8 zal worden uitgebracht zonder daarin de score van de Mtoetsen mee te nemen. Dit zijn de CITO toetsen die normaal gesproken in januari worden
afgenomen. De adviezen zullen na overleg tussen Barbara, de IB’er en de leerkracht tot stand komen.
De leerlingen zijn goed in beeld, dus school heeft er vertrouwen in passende en kansrijke adviezen te
kunnen geven. Met alle ouders en leerlingen wordt naar aanleiding van het gegeven advies een
gesprek gevoerd.

Portfolio’s:
De inhoud van de portfolio’s zal minder uitgebreid zijn dan gebruikelijk. Er vinden digitale
portfoliogesprekken plaats.
CITO toetsen:
De toetsen zullen pas worden afgenomen nadat de leerlingen weer minimaal twee weken onderwijs
op school hebben gevolgd. Door de toetsen af te nemen, is het voor leerlingen, leerkrachten en
ouders helder welke lesstof door het kind nog niet beheerst wordt en dus op school moet worden
aangeboden. Omdat de toetsresultaten niet mee kunnen worden genomen in het portfolio in
februari, bespreken we of deze op een later moment ook met ouders gedeeld moeten worden. De
MR adviseert dit te doen zodat ook ouders zicht hebben op de ontwikkeling van hun kind.
Speerpunten uit het schoolplan:
IPC zou dit schooljaar veel aandacht krijgen op de studiedagen. Deze zijn vanwege de lockdown
komen te vervallen, zodat er onderwijs aan de leerlingen kan worden gegeven. Het ons verder
ontwikkelen als IPC school staat momenteel dus helaas op een lager pitje. Aan de overige
speerpunten, zoals het hanteren van het EDI model, wordt wel gewoon gewerkt. Barbara zal
binnenkort de halfjaarlijkse evaluatie van het schoolplan opstellen. We zullen deze in de volgende
MR-vergadering bespreken en daarbij nagaan welke implicaties er zijn voor de speerpunten die de
MR voor dit schooljaar heeft geformuleerd.
Noodopvang:
Er worden deze weken veel leerlingen op school opgevangen, op de drukke dagen zijn dit zo’n 60
kinderen. Het gaat hierbij om leerlingen van wie de ouders een vitaal beroep uitoefenen en om
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om tot leren te kunnen komen. Dit betekent dat er
ook meer leerkrachten nodig zijn om deze leerlingen op te kunnen vangen. Gelukkig zijn er veel
teamleden die hierbij willen ondersteunen.

5. Arbo-beleid
De RI&E is uitgevoerd. Er heeft een bezoek aan Hof ter Weide plaats gevonden en er is een enquête
onder de medewerkers afgenomen. De resultaten zijn gebundeld in een rapport en deze zijn positief.
Er zijn een aantal kleine praktische zaken die in school moeten worden aangepast. Denk hierbij aan
de kieren van de deuren van de kleuterlokalen zodat er minder makkelijk vingers tussen kunnen
komen. Vanuit het team kwam voornamelijk terug dat men soms onvoldoende tijd heeft om het
werk uit te voeren. Hierover volgt een gesprek met het team om te kijken wat hierin verbeterd kan
worden.
6. Begroting materieel
Barbara licht de begroting toe. Er zijn investeringen opgenomen op gebied van ICT. Het gaat hierbij
om de aanschaf van Chromebooks, laptops en een aantal digiborden. Daarnaast is er een bedrag
begroot voor een leermethode. Er zal een nieuwe rekenmethode aangeschaft gaan worden. De
komende periode gaan er drie methodes in verschillende groepen uitgeprobeerd worden. Daarnaast
zal er geld uitgegeven gaan worden aan nieuw gymmateriaal en buitenspeelmateriaal. DE MR
suggereert om bij BSO Saartje na te gaan of zij het buitenspeelmateriaal ook gebruiken. Dan kunnen
zij hieraan mee betalen, net als eerder gebeurd is. Dit zal Barbara doen. Ook wordt er voor twee
klassen nieuwe meubels aangeschaft. De komende jaren zullen alle groepen volgen. De realisatie van
afgelopen jaar is nog niet helemaal afgerond en er is hier ook geen prognose van gedeeld. Naar alle
waarschijnlijkheid is er geld over gebleven, wat zal worden meegenomen naar dit jaar.
Vanuit de MR wordt de vraag gesteld waar het begrote bedrag voor het meerjarenonderhoud op
gebaseerd is. Dit is een aanzienlijk bedrag. Barbara geeft aan dat de gemeente komende zomer nog
met de buitenkant van het gebouw aan de slag gaat. Barbara gaat uitzoeken welke werkzaamheden
nog meer begroot zijn.

7. Toelatingsbeleid
Na de zomervakantie komt er een centraal aanmeldbeleid. Tot de zomervakantie wordt het beleid
dat op de website van Hof ter Weide staat beschreven, gehanteerd. Als het aantal aangemelde
leerlingen te groot is en er geloot moet worden, zal een lid van de oudergeleding bij de loting
aanwezig zijn.
8. Rondvraag en sluiting
Sanne Klaren geeft aan de sfeerbeschrijvingen van de laatste twee vergaderingen niet op Social
Schools zijn verschenen, omdat we telkens werden ingehaald door de actualiteiten rondom de
Coronamaatregelen waardoor de inhoud van de sfeerbeschrijvingen niet meer kloppend was.
Er zal van deze vergadering wel weer een sfeerbeschrijving worden geplaatst.
9. Actielijst
Actiepunten
Foto (in apart document) +
naam + naam kind(eren)
aanleveren in dropbox
voor de MR flyer
Flyer MR (laten)
ontwerpen
Poll ervaring ouders
zichtbaarheid visie Hof ter
Weide
Halfjaarlijkse evaluatie
schoolplan bespreken

Planning
Z.s.m.

Verantwoordelijke Uitgevoerd?
Iedereen

Z.s.m.

Gerben

Schooljaar 20202021

Allemaal

Maart 2021

Allemaal

